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Próxima da Área de Paisagem Protegida
do Litoral de Esposende [APPLE], junto ao

confirmam a medievalidade desta estação
arqueológica.

VISITAS ORIENTADAS
A visita ao cemitério é acompanhada

caminho que dá acesso ao Facho de Nossa

pelos funcionários do Serviço, que orientam a

Senhora da Bonança, esta necrópole é um dos

visita de acordo com a idade, o nível de escolar

testemunhos de localização da comunidade

e os objectivos.

medieval da vila de Fão.

Durante a visita, os participantes podem
viver momentos de descoberta e compreensão

As sepulturas distribuem-se por uma área
de 600 m

2

de rituais de enterramento praticados na Idade

e encontram-se canonicamente

Média.

orientadas no sentido Oeste - Este. Observamse aqui vários tipos de túmulos de diferente
concepção, em xisto e granito, cuja cronologia
aproximada oscila entre os séculos XI e XIV.

Distinguem-se algumas inumações com
vestígios de antropomorfismo, dados pelos
Público alvo: a partir do 1.º Ciclo

fragmentos de telha colocados à altura da

• Acesso: Na Estrada Nacional nº 13

cabeceira, com a função de manter a cabeça

segue em direcção à vila de Fão. Depois

Funcionamento: 2.ª a 6.ª feira
09:00 às 16:30 horas

do

de passar a ponte metálica D. Luís Filipe,

N.º de participantes: 50 (máx.).

vira na segunda rua à direita. No 1.º

Tempo de visita: adapado à disponibilidade dos
visitantes.

defunto

na

direcção

do

Nascente

–

localização de Jerusalém.

entroncamento vira à direita e segue até
Na área deste "Campo Santo" estão ainda

ao fim dessa rua. Seguidamente volta a

implantados os restos de um edifício com

virar à direita e a cerca de 30 metros

vários

encontrará, no campo à esquerda, o

compartimentos,

cuja

escavação

forneceu fragmentos cerâmicos e moedas que
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cemitério.
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